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УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Упутство за оцењивање, Српски језик

Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод.
− За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задатку у којем је то предвиђено овим упутством.
Бр.
зад.

Рeшење

Бодовање

1.

б) Селен помаже да додоле дозову кишу у време суше.
в) Постоје обољења која се лече селеном.
г) Девојке верују да селеном могу призвати младожењу.

Тачна три одговора и
ниједан нетачан –
1 бод
Тачна два одговора и
ниједан нетачан–
0,5 бодова

2.

б) Све три личности били су српски просветитељи.
г) Доситеј Обрадовић и Вук Стефановић Караџић сахрањени су испред Саборне
цркве у Београду.

Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод

3.

Прихватљив одговор
Прихвата се сваки одговор који је у складу са задатим налогом. Кад износи своје
мишљење, ученик може да цитира или парафразира неке делове текста.
На пример:
1) Дом Илића посећивали су сви познати писци тог времена; Јован Илић је своја
књижевна познанства склапао још на факултету и упознао се са многим писцима
(Вуком Караџићем, Бранком Радичевићем). У том дому организовале су се
књижевне седељке, а многи су писали надахнути идејама које су понели из куће
Илића (што је приказано метафорама орла и орлића).
2) Бранислав Нушић је дом Јове Илића називао „јединим књижевним клубом
престонице” због тога што су се ту сакупљали најистакнутији писци тог времена,
а њихови наследници, инспирисани њиховим делом и расправама, уписали су се у
историју наше књижевности.
3) Полетели из гнезда у Видинској улици писали су надахнути идејама понетим из
дома Јована Илића.
4) У овој кући скупљали су се најистакнутији писци тог времена, а његови синови –
песници, приповедачи, романописци, драматичари...

Тачан одговор
(прихватљив одговор
према решењу) –
0,5 бодова

Неприхватљив одговор
Неприхватљив је одговор који је неразумљив и не поштује задате критеријуме; у
којем се не наводи или не парафразира део текста на основу којег ученик износи
свој закључак.
На пример:
Бранислав Нушић је дом Илића називао јединим књижевним клубом у престоници:
– јер су се ту скупљали књижевници;
– зато што су се Илићи дружили са многим писцима;
– зато што у то време није било других књижевних клубова... (ако се не појављују
као кључне речи или синтагме: окупљање писаца, учествовање у расправама у тој
кући);
– зато што су тамо правили седељке;
– јер је он сам био књижевник и редовно га је посећивао;
– јер је власник куће био познати књижевник Јован Илић;
– зато што је Јова Илић био члан високог суда и веома значајан човек свога времена,
па га је он поштовао;
– зато што се Јова Илић већ на студијама упознао са Вуком Караџићем, Бранком
Радичевићем, Његошем и другим угледним књижевницима.
Ученик поштује правила о писању великог слова, правила о спојеном и одвојеном
писању речи у вези са речцом не, правило о употреби тачке на крају реченице.

Тачан одговор –
0,5 бодова

Напомена: Уколико ученик није дао прихватљив одговор према решењу, али је
правописно све написано исправно, добија 0,5 бодова.
4.

а) Не желећи да пропустим час, журила сам с другарицом до школе.
г) Кад немам неки бољи изговор, нерадо признајем да сам се успавао.

Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод

5.

У народном позоришту у београду премијерно је изведена балетска представа
„лабудово језеро”.

Тачна три одговора и
ниједан нетачан –
1 бод
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Бр.
зад.

Рeшење

Бодовање

6.

1. Пролазећи периферијом Београда, гледао сам како се пред белом школском
зградом роје деца.
2. Док трепти преда мном слика првог школског дана, ја се и нехотице увек питам
шта је било са тим некадашњим дечацима.
3. Онај мој први школски дан, избледео и заборављен у појединостима, дође ми
јасан и разумљив у целини.

Тачни сви одговори и
ниједан нетачан –
1 бод
Тачни одговори у две
реченице –
0,5 бодова

7.

Раније тврдње мојих биографа да сам се родио 1866. године отпале су благодарећи
брижљивим истраживањима професора Миленковића.

Тачна три одговора и
ниједан нетачан –
1 бод

8.

б) антоними

Тачан одговор –
1 бод

9.

а) шумадијско-војвођански
в) источнохерцеговачки

Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод

10.

б) потписао
д) искривио

Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод

11.

1. апозиција
2. (прави) објекат
3. (именски) предикат

Тачна три одговора –
1 бод
Тачна два одговора –
0,5 бодова

12.

в) наука о позоришној уметности

Тачан одговор –
1 бод

13.

Слатко се смејући, Томас Алва Едисон упита младог колегу: „А у чему бисте чували
растварач који раствара све супстанце на свету?”

Тачан одговор –
1 бод

Напомена: Уколико је ученик подвукао и друге делове реченице осим глаголске
синтагме, добија 0 бодова.
14.

б) својих омиљених песника

Тачан одговор –
1 бод

15.

2. Десанка Максимовић
4. Јован Јовановић Змај
1. Мирослав Антић
5. Бранко Радичевић

Тачна четири одговора –
1 бод

16.

а) нарација
б) дескрипција

Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод

17.

в) дијалога између Арсе и Милоја

Тачан одговор –
1 бод

18.

б) персонификација, поређење, епитет

Тачан одговор –
1 бод

19.

б) уздржаност

Тачан одговор –
1 бод

3

Упутство за оцењивање, Српски језик
Бр.
зад.
20.

Рeшење

Бодовање

Прихватљив одговор
Прихватљив је сваки одговор који је разумљив и у складу са тумачењем песме.
Ученик тумачи сличности између песника и месеца: посебност, јединственост,
усамљеност, љубав према природи и сл. Своје мишљење ученик образлаже
наводећи одговарајуће стихове.
На пример:
1) У песми се каже да су песник и месец „два нежна брата” што указује на то да
су слични по сензибилитету. Обојица воле природу, песник убере булку, а месец
звезду, па се уживајући у доживљају природе „куцну и наздраве пољу и реци и
шумарцима”. И песник и месец су усамљени, јер су посебни, јединствени у односу
на своје окружење, зато „дуго један другом у воћу рецитују своју самоћу”.
2) Обоје су усамљени, песник јер ретко ко разуме његова осећања, а месец јер је у
васиони тишина и сам је. Воле природу и уживају у њој.
3) Сличности између песника и месеца су самоћа (препричавају је један другом),
нежност (два нежна брата) и љубав према природи (наздрављају јој).
4) Песник и месец су слични по томе што су нежни, бледа лица и бујне круне.
Обојица самују и препричавају један другом своју самоћу. Песник их упоређује
са чобанима који носе пуне торбице звезда и цветова, а то поређење их такође
повезује.

Тачан одговор
(прихватљив одговор
према решењу) –
0,5 бодова

Неприхватљив одговор
Неприхватљив је одговор који је неразумљив и не поштује задате критеријуме.
Тумачење стихова не сме бити банално и уопштено, без навођења песникових речи.
На пример:
Песник је сањив, има бујну косу, а и месец нас асоцира на спавање.
Песник и месец су слични по томе што се обојица крију дању и чекају да падне
вече.
Месец сија и обасјава около, а песник гледа у тај призор јер је будан ноћу.
Усамљени песник кроз песме исказује своја осећања, али нема коме да се обрати
и са киме да се исприча, па се обраћа месецу.
Ученик поштује правила о писању великог слова, правила о спојеном и одвојеном
писању речи у вези са речцом не, правило о употреби тачке на крају реченице.

Тачан одговор –
0,5 бодова

Напомена: Уколико ученик није дао прихватљив одговор према решењу, али је
правописно све написано исправно, добија 0,5 бодова.

Напомене:
1. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.
2. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.
3. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује
писање скраћеница.
4. Признаје се у задацима отвореног типа (табела) одговор који је написан или малим или великим
словима.
5. Признаје се одговор написан штампаним словима, осим уколико се у задатку није захтевало да се
одговор напише писаним словима.
6. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од
предвиђеног (нпр. реч или текст је заокружио, а требало је да их подвуче; слово је прецртао или
штриклирао, а требало је да га заокружи).
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